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 :افعال انقصه 
کامل» و «تامّ» افعال خالف بر ناقصه افعال»  

 درباره بلکه ندارند «مفعول» و «فاعل»
 آن در که جمالتی پس دهند؛ می خبر چیزی

 «فاعل»جای به برود کار به ناقصه افعال ها
 عبارت به .دارند «خبر»و «اسم» ،«مفعول»و

 و مبتدا با که هستند اسمیه جمالت شبیه دیگر
 .شدند می درست خبر



 معرفی افعال انقصه
 مهمترین فعل های ناقصه عبارت اند  از: 

 کانَ،صارَ،أصْبَحَ،لَیْسَ



ل 
ــا

ــ
ــ

ــ
مث

 

 کانَ الجَوُّ بارداً )هوا سرد بود .(

 صارَ التالمیذُ ناجِحینَ ) دانش آموزان موفق شدند. (

 أصْبَحَ الشّارِعُ مُدزدمماً . ) خیابان شلوغ شد.(

 لَیسَ الوالِدُ فی البَیتِ.  ) پدر در خانه نیست.(

 کانَ خبر اسم کانَ فعل ناقصه

 فعل ناقصه خبر صارَ اسم صارَ

 اسم أصبحَ فعل ناقصه

 اسم لیسَ فعل ناقصه خبر لیسَ

 خبر أصبحَ

1 

2 
3 

4 



   1تست شماره 

ََفیها فاعل  یسعیِّن عبارۀً ل: 

 .دَخَلَت مُفرداتٌ کثیرۀٌ مِنَ الفارسیّۀ إلی اللُّغَۀ العَرَبیّۀ(  1

 .أَنشَدَ بعضُ اإلیرانیّین أَشعاراً باللُّغۀ العرّبیۀ( 2

 (لَقَد کانَ فی یُوسفَ و إخوته آیاتٌ لِلسّائلینَ( )3

 .أَلَّفَ العُلَماء کُتُباً فی مَجال التَّربیۀ و التَّعلیم( 4
 :در سه حالت ممکن است که در جمله ای فاعل وجود نداشته باشد: 1نکته تست 

 !فعلِ جمله از افعال ناقصه باشد ( 3!    فعلِ جمله مجهول باشد( 2!    جمله اصالً فعل نداشته باشد( 1



  بقیهمانند افعال عادی صرف می شود ولی «  أصبَحَ » در بین افعال ناقصه فعل

یعنی هنگام صَرف کردن فرق دارد افعال ناقصه صرفشان با فعل های معمولی 

به صَرف  . تغییراتی در ظاهرشان رخ می دهد که با فعل های عادی تفاوت دارد

 .بعدی آمده دقت کنید این فعل ها که در اسالید های

 ناقصه افعــــــــال صرف 



 فعل ماضی
 نَحْنُ أنا أنتنَّ أنتُما أنتِ أنتُم أنتما أنتَ هُنَّ هُما هِیَ هُم هُما هُوَ

 کُنّا کُنتُ کُنْتُنَّ کُنتُما کُنتِ کُنتُم کُنتُما کُنتَ کُنَّ کانَتا کانَتْ کانوا کانا کانَ کانَ

 صِرْنا صِرْتُ صِرْتُنَّ صِرتُما صِرْتِ صِرْتُم صِرتُما صِرْتَ صِرْنَ صارَتا صارَتْ صاروا صارا صارَ صارَ

 لَسْنا لَسْتُ لَسْتُنَّ لَسْتُما لَسْتِ لَسْتُم لَسْتُما لَسْتَ لَسْنَ لَیْسَتا لَیْسَتْ لَیْسوا لَیْسا لَیْسَ لَیسَ



 فعل مضارع 
 نَحْنُ أنا أنتنَّ أنتُما أنتِ أنتُم أنتما أنتَ هُنَّ هُما هِیَ هُم هُما هُوَ

 نَکونُ أکونُ تَکُنَّ تَکونانِ تَکونینَ تَکونونَ تَکونانِ تَکونُ یَکُنَّ تَکونانِ تَکونُ یَکونونَ یَکونانِ یکونُ یکونُ

 نَصیرُ أصیرُ تَصِرْنَ تَصیرانِ تَصیرینَ تَصیرونَ تَصیرانِ تَصیرُ یَصِرْنَ تَصیرانِ تَصیرُ یَصیرونَ یَصیرانِ یَصیرُ یَصیرُ



 فعل امر 
 نَحْنُ أنا أنتنَّ أنتُما أنتِ أنتُم أنتما أنتَ هُنَّ هُما هِیَ هُم هُما هُوَ

 لِنَکُنْ لِأکُنْ کُنَّ کونا کونی کونوا کونا کُنْ لِیَکُنَّ لِتَکونا لِتَکُنْ لِیَکونوا لِیَکونا لِیَکُنْ یکونُ

 لِنَصِرْ لِأصِرْ صِرْنَ صیرا صیری صیروا صیرا صِرْ لِیَصِرْنَ لِتَصیرا لِتَصِرْ لِیَصیروا لِیَصیرا لِیَصِرْ یَصیرُ



 .ندارد ... فقط حالت ماضی دارد و مضارع و امر و« لَیْسَ » فعل  -1

هستند همان فعل هایی که ظاهرشان با فعل  رنگیقسمت هایی از جدول که  -2
 .های عادی فرق دارد

چون دقیقاً مانند فعل های عادی صرف می شود در جدول « أصْبَحَ » فعل  -3
 .« أصْبَحَ ، یُصْبِحُ ، أصْبِحْ » : نیامده است 

گام کارربد باید از نظر صیغه با جمله مطابقت بدهیم  .أفعال انقصه را رد هن
» مونث است ، « الشّجرۀ»چون . )الشَّجَرۀُ خَضراء جَمیلۀصارَتْ بَعدَ المَطَر 

 (به صورت مونث آمده است « صارَتْ 

جمع « هوالء العلماء »چون . ) نماذِجَ مثالیّۀً لِأجیالناکانوا هوالء العلماء 
 .به صورت جمع مذکر آمده است « کانوا » مذکر آمده است ، 



   2تست شماره 
- الصَّحیحۀ العبارۀ عیّن : 

  ! المباراۀ فی ناجحینِ صارا األخوانِ هذانِ (1

 ! کثیراً بإیرانَ مُعجَبینَ کانَ العلماءُ أولئک (2

         ! یَتَفکَّرُ لِمَن بَیِّنَۀ آیۀ أصبحَ السَّماءُ هذه (3

 ! المَوضوعِ هذا بِحَقیقۀ عارِفاً لَیسَ أنا (4



 :ظاهراسم  -1
اسمی که در جمله  
حاضر بوده و فعل  

ناقصه را به آن 
 .نسبت می دهیم

 :بارز ضمیر  -2
شناسه ای که در 

انتهای افعال  
ناقصه ممکن است 

غیر .) دیده شود
 («تْ»از 

 :مستترضمیر  -3
ضمیری که در 

درون افعال ناقصه  
پنهان است و بر 

اساس صیغه فعل  
 .تعیین می شود

 .کان اهللُ علیماً

 .مُشاغبۀلَیْسَتْ زَمیلَتی 
 

 .عُظماءُ التّاریخ أصبحوا أسوۀَ حیاتنا

 .النّساءُ المؤمناتُ لَسْنَ کاذباتٍ

 .حاذقاً أُحبُّ أن أُصبِحَ طبیباً 

 .یا حاکمُ کُنْ عادالً 
 

 اسم و خبر افعال ناقصه

یه
سم

و ا
ه 

علی
ت ف

مال
د ج

واع
ق

 

 (اسم ظاهر)اسم کان 

 (اسم ظاهر)اسم لیس

 (ضمیر بارز)اسم أصبح

 (ضمیر بارز)اسم لَسْنَ 

 (اسم أصْبَحَ)أنا مستتر 

 (اسم کانَ )أنتَ مستتر 

 :حالت دارد  3اسم افعال ناقصه 

خبر .1
مفرد 

 (اسم)
 کان اهلل علی کُلّ شیءٍ علیماً

 (مفرد)خبر کان 

خبر  -2
 .کان النّاس یَسألون عَن حُکم القاضی جمله

 خبر کان جمله

خبر  -3

جار و 

 مجرور

 
شبه )

 (جمله

 .کان التَالمیذ فی غَفلۀٍ عن زَمَن االمتحان

 (شبه جمله)خبر کان 

 :حالت دارد3خبر افعال ناقصه هم  



  3تست شماره 

 الصّحیح فی تعیین خبر األفعال الناقصۀ عیّن: 

 (تَنْمو! ) هذه شجرۀ تنمو أثمارها علی جذعها کانَت ( 1

 (فی مدینتنا ! ) لَیس األطبّاء فی مدینتنا حاذقینَ( 2

 (مناسبۀ! ) األوضاع لَیسَت مناسبۀ النتصار المظلومین( 3

 (یأکل! )یا أغنیاءُ ال تکونوا کالّذی یأکل أموال النّاس بالباطل( 4



 3نکات تست شماره 

 قبالً در جمالت اسمیه قرار گذاشته بودیم فعلی را که بعد از اسم :  1گزینه

نمی تواند خبر  « تَنْمو»پس . ، خبر نگیریم(جمله وصفیه)نکره به کار می رود 

اگر بعد از اسم اشاره بیاید حتما خبر  « اسم بدون ال» ضمناً گفته بودیم .باشد

 .خبر کان محسوب می شود« شجرۀ»پس . است

 (حاذقینَ .)بین اسم و جارومجرور اولویت تعیین خبر با اسم است:  2گزینه 

 عبارت بعد از موصول خبر قرار نمی گیرد پس کَالَّذی خبر است:  4گزینه. 

 



 بازنویسی افعال ناقصه

 به دلیل اینکه افعال ناقصه همراه جمالت اسمیه استفاده می شوند ممکن است در آزمون ها و به خصوص کنکور
یک مدل سوال مهم داه شود که  جمله ای را با یکی از افعال ناقصه بازنویسی کنید در این حالت برای بازنویسی 

 :جمله باید موارد زیر را رعایت کنیم

 .  متناسب با جمله داده شده بیاوریم( جنس و تعداد)فعل ناقصه را از نظر صیغه        

اگر از نوع اسم معرب بود آن را منصوب می کنیم  (الف: اسم فعل ناقصه که مرفوع است و دست به آن نمی زنیم اما در مورد خبر       

اگر از نوع ( ج. اگر از نوع اسم مبنی بود که بدون تغییر می ماند( است، آن را منصوب می کنیم ب ( اسم)«مفرد»نَ ینِ ، ی، ـَـــً  )

 .  باشد بدون تغییر می ماند( جار و مجرور)یا شبه جمله « فعل»

 :  مثال
 النّساءلِکُلِّ فاطمۀ أُسوۀٌ 

 
 .را که خبر مفرد است منصوب کردیم« أُسوۀ»مؤنث است، فعل را به صورت مؤنث آوردیم و « فاطمۀ»چون                
 

 مُتّحدونَالمُسلمون 

می آوریم، اینجا هم همان   مفردبه خاطر دارید که وقتی فاعل در جمله حاضر باشد، فعل را به صورت حتما           

غلط  « صاروا»در جلمه حضور دارد باید فعل را به شکل مفرد بیاوریم، پس « صارَ»قاعده برقرار است، یعنی چون اسم 

 .استفاده کردیم« متّحدین» از « متّحدون»عالمت منصوب بودن است، به جای « ین»ضمنا چون . است

 توضیح

 توضیح

1 

2 

 کانَ+ 

 صارَ+ 

 .کانَت فاطمۀُ أُسوۀً لِکُلِّ النِّساء
 

 .المسلمون متّحدینَصارَ 



 نکته
و نیازی  .) شروع شد باید فعل را مطابق با آن ضمیر بیاوریمضمیر  اگر جمله ای با

 (نیست دوباره ضمیر را تکرار کنیم
 مثال: 
 صادقۀً فی کَالمِکِ أنتِ  

 کان+ 

 للمخاطبۀ للمخاطبۀ

 دارند  اسم وخبر فعل های ناقصه به جای فاعل و مفعول ، 
 یادآوری  .استخبرشان منصوب اسمشان مرفوع  و 

 جمع مذکّر مثنی   مفرد و جمع های مکسر

 نَو نِا ــُـــٌــ رفع

 نَی نِیْ ــَـــًــ نصب



   4تست شماره 

  «عیِّن الصَّحیح «  هذان األخوان یُساعدانِ والدیهما فی البیت
 :«کان»عند استخدام 

   ......!            کانا هذان األخوان یُساعدانِ ( 1

 ......!کان هذان األخوان یُساعدینِ ( 2

    ........!  کانا هذان األخوان یُساعدینِ ( 3

 ........!کان هذان األخوان یُساعدانِ ( 4



   5تست شماره 

 عن االفعال الناقصۀ الخطأ عین: 

 .کانَت التِّلمیذۀُ المثالیّۀُ مؤدّبّۀً دائماً( 1

 .لیس الجوُّ بارداً الیوم کثیراً( 2

    .أصبح الطالبانِ نشیطینِ فی دُروسِهما( 3

 .صارَ الرِّجالُ واثقونَ بأنفسهم فی نهایۀ العَمَل( 4





 تاثیر کانَ

بود»معنای « کانَ»در بعضی از جمالت مخصوصاً عباراتی که در مورد خداوند است، : تذکر  »
ترجمه می « است»را با « کانَ»نمی دهد، زیرا جمله داللت بر گذشته ندارد؛ در این حالت ها 

 .کنیم
 :  مثال
ًکانَ اهللُ بِعباده رَحیما 

 :را در نظر داشته باشیم، بعد به تأثیر آن در سایر کلمات دقت کنیم« کان»ابتدا باید ترجمه خود فعل 
 (باش)کُن، (می باشد) یَکُونُ، ( بود)کانَ

 :مثال 
بودادیسون در آزمایشگاه خود مشغول مطالعه : إدیسون مشغوالً فی مُختبرۀ بالمطالعۀ  کان. 
 هم کالسی ام که در کنار من می نشیند، شلوغ کار : مُشاغباً  یکونزمیلی الّذی یَجلس جنبی

 ( می باشد.)است
باشدر برخورد با ضعیفان مهربان : رؤوفاً فی مواجهۀ الضُّعفاء  کُن . 

 

 . است خداوند نسبت به بندگان خود مهربان



 خودش یعنی کند می عمل کمکی فعل یک عنوان به «کان» گاهی
 را موارد این .گذارد می تاثیر جمله ترجمه در بلکه شود، نمی ترجمه

 :ببینید زیر جدول در توانید می

ان
ـــ

ـــ
کـ

 

 ماضی استمراری   مضارع فعل+ 

 
 :کانوا یَنظرونَ

 نگاه می کردند
 

 :أسمعُ کُنتَ
 می شنیدم

 :یُشارِکْنَ کُنَّ
 شرکت می کردند

 : تَعلَّمنا( قد)کُنّا  ماضی بعید ماضی( + قد+ )
 یاد گرفته بودیم َ

  :تَغَیَّرتِ( قد)کُنتِ
 دگرگون شده بودی

مالکیت در  عندَ/   لـِ+ 
 گذشته 

 .لی زمیلۀٌ مشاغبۀٌ کانَت
 هم کالسی شلوغ کاری داشتم 

المدیر  کانت عند
 :  أخبار مهمّۀ 

مدیر خبرهای مهمی 
 .داشت

 :لَهُ أُستاذٌ مشفقٌ کانَ
او استاد دلسوزی 

 .داشت



دیده شود باید آن « ال، ما، لَمْ»در ساختار ماضی استمراری و ماضی بعید اگر یکی از حروف            
 . را به صورت منفی ترجمه کنیم

 :مثال
 

ی
میل

تک
ت 

کا
ن

 

مواظب بعضی فعل ها باشید، چون ممکن است تشخیص این که ماضی هستند یا مضارع، کمی            
 .سخت به نظر برسد

 

 1نکته

 2نکته

 3نکته

 .اهمیّتی ندارد« قد»در ساختار ماضی بعید، بودن یا نبودن          
 

o  َکانوا ینظرون 

 .کانوا ینظرونَ ما

 .ینظرونَ الکانوا 

 .یکونوا ینظرونَ لم

 
oکنّا تَعَلَّمنا 

 .تَعَلَّمناکنّا  ما

 

 .نکن تَعَلَّمنا لم
 

از صیغه « کنتُ»ماضی به نظر می رسد ولی چون « ابتعد»در نگاه اول                                    

ماضی متکلم )هم حتماً متکلم وحده است، در نتیجه مضارع است، نه ماضی « ابتعد»متکلم وحده است 

بوده و ماضی استمراری به « مضارع+کان» ؛ بنابراین این فعل دارای ساختار (دارد« تُ»وحده آخرش 

 .«دور می شدم» : حساب می آید

و ماضی است، « تَفَعَّلوا» این فعل بر وزن . را نباید مضارع  بگیرید« تَحَمَّلوا»                               
 «.تحمل کرده بودند» : ماضی بعید محسوب می شود« کانوا تَحَمَّلوا» پس 

o کنتُ ابتعد 

 منفی منفی

o کانوا تَحَمَّلوا 

 :مثال



   6تست شماره 
 عیّن الصَّحیح: 

 .راز موفقیت این بازیکن را نمی دانستیم: ما کُنّا قَد عَلِمنا سرَّ نجاح هذا اللّاعب ( 1

این دانشمند آثاری پیرامون زندگی  : کانَت لهذِهِ العالمۀ آثارٌ حولَ حیاۀِ الشُّعراء ( 2
 .شاعران دارد

به زبان عربی با شیوایی تمام : کانَت تُلقی مُحاضَرۀً باللُّغۀ العَربیّۀ بِکُلّ طَالقۀ ( 3
 .سخنرانی کرد

این زبان در میان ایرانی ها مقام واالیی : لهذه اللّغۀ شأنٌ رفیعٌ بینَ اإلیرانیّینَ ( 4
 .دارد

 



 «صارَ»و «  أَصبَحَ»تاثیر 

این دو فعل از نظر معنی تقریباً اثر یکسانی دارند، به ترجمه درست  
 :آن ها دقت کنید

ید –شد )  صاَر  –َأصبح   (گرد
 (می گردد –می شود )  َیصیرُ  -ُیْصِبُح  
 (شو)  ِصرْ  -َأْصِبْح  
 

 :  مثال 
شدمبعد از آشنایی با فرهنگ ایران شیفته ی آن : مُعجباً بها صِرتُ  بَعْدَ التّعَرُّفِ علی ثقافۀ إیران. 
   
 زیرا خداوند با ماستنشوید  نا امید: مأیوسین لِأنَّ اهلل  معنا ال تُصْبِحوا  . 



 «لَیْسَ»تاثیر 

به کار « لـِ » می دهد و اگر همراه حرف جرّ «  نیست » معنای « لَیْسَ » 
 .  را به وجود می آورد « مالکیت منفی » برود ، 

 
 

 :  مثال 
فرحین من نجاح أصدقاءکم ؟ چرا از موفقیت دوستان خود خوشحال لَسْتُمْ  لماذا

 ؟ نیستید
   
ِنداردشهر ما بیمارستان مناسبی . مدینتنا مستشفی مناسبۀ لَیْسَ ل   . 



   7تست شماره 
  عیِّن الصَّحیح: 

نا امید نباش، زیرا این بیماری، : ال تُصبِح مأیوساً، فهذا المَرض لَیسَ مَرضاً صَعباً ( 1
 .بیماری سختی نمی باشد

خوشحال شو تا دلت خانه غم ها : کُن فَرِحاً حتّی ال یَصیرَ قَلبُک بیتَ األحزان ( 2
 .نباشد

این عبارت، ضرب المثل رایجی : هذه العبارۀُ قد صارَت مَثالً سائراً بینَ النّاس ( 3
 .میان مردم شده است

وقتی سرانجام دروغت را دیدی، پشیمان : نادِماً فَصِرْ عندما رأیتَ عاقبۀَ کِذبک ( 4
 .باش

 



   8تست شماره 
   « ِکانَ » عَیِّنْ الصَّحیح مع « هاتان البنتانِ مؤدّبتان »  : 

 .کانت هاتان البنتان مؤدّبتانِ (1

 .کانتا هاتان البنتان مؤدّبتانِ ( 2

 .هاتان البنتان مؤدّبتانِ کان ( 3

 .مؤدّبتینِ کانت هاتان البنتان ( 4

 
 



   9تست شماره 
  فی الفارسیّۀ البعیدالفعل  یدلّ علی عیِّن: 

 .لَم یَقدروا أن یساعدونا فی تعلم الدروس المدرسیّۀ( 1

 .کانت قرب بیتنا حدیقۀ کبیرۀ جمیلۀ و نحن ننتفع بها( 2

 .کان التالمیذ اقترحوا علی المدیر اشترکوا کلها فی السباق ( 3

کانت هذه الطالبۀ تُتعب نفسها فی أداء واجباتها فی البیت لیالً  ( 4

 .  و نهاراً



   10تست شماره 

  االستمرارالفعل یدلُّ علی عیِّن  : 

 .إن یکن لسانک صادقاً ینفع النّاس( 1

 .  من البدایۀ کان النّاس قد اختلفوا لونّاً و لساناً( 2

 .إن کنّا نشتهد کنّا ننجح فی أمورنا( 3

 .إنّک سعیدٌ إن تشعر باللّذۀ من نجاح اآلخرین( 4
 




